
Општинска управа општине Аранђеловац 

ПИБ: 101486788 

Венац слободе бр.10 

34300 Аранђеловац 

Република Србија 

Датум: 28.04.2022 

Број: 404-459/2022-08 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), 

наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: Општинска управа општине Аранђеловац 

Референтни број: ЈН 20/22 

Назив набавке: Електрична енергија  

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0008672 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 09310000 

Број и назив партије: 1 - Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 101.500.000,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, 103920327, Макензијева 37/II, Београд, 11000, Србија 

Вредност уговора (без ПДВ): 101.500.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 121.800.000,00 

Валута: РСД 

Напомена: Понуђач је испунио све критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и 

услове у вези са предметом набавке и не постоје основи за искључење. Такође, понуђач је једини 

учествовао у поступку. 

На основу наведеног, стекли су се услови за закључење  уговора.  

Број и назив партије: 2 - Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине 

Аранђеловац 

Процењена вредност партије (без ПДВ-а): 12.750.000,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује привредном субјекту: 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, 103920327, Макензијева 37/II, Београд, 11000, Србија 

Вредност уговора (без ПДВ): 12.750.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 15.300.000,00 

Валута: РСД 

Напомена: Понуђач је испунио све критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и 

услове у вези са предметом набавке и не постоје основи за искључење. Такође, понуђач је једини 

учествовао у поступку. 

На основу наведеног, стекли су се услови за закључење  уговора.  



 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Електрична енергија  

Реф. број ЈН 20/22 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-345/2022-08, 14.03.2022 

Процењена вредност 114.250.000,00 

Техника  

ЦПВ 09310000-Електрична енергија 

Кратак опис набавке Набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац и за јавну расвету. 

Подељен у партије ДА 

Број огласа 2022/С Ф02-0008672 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 15.03.2022 

Рок за подношење 21.04.2022 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Живомир Лазаревић 

Нада Крстић Петровић 

Немања Петронијевић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подаци о предмету / партијама 

Број партије 1 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету 

Процењена вредност 101.500.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
  

Број партије 2 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац 

Процењена вредност 12.750.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  

   

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 21.04.2022 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 21.04.2022 12:00:22 

Број партије 1 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, Макензијева 37/II, 11000, 

Београд, Србија 

Самостално 2460500-Е.18.01-

207700/1-22  

НЕ 20.4.2022. 14:48:34 

 

 

 

Број партије 2 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац 

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, Макензијева 37/II, 11000, 

Београд, Србија 

Самостално 2460500-Е.18.01-

207700/1-22  

НЕ 20.4.2022. 14:48:34 

 

 

  

 

  

  



 

 

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

Број партије : 1 

Назив партије: Јавна набавка електричне енергије за 

јавну расвету 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 190942465.35 229130958.42 РСД 45 дана од дана пријема фактуре 90 
 

 

 

Број партије : 2 

Назив партије: Јавна набавка електричне енергије за 

потребе управе општине Аранђеловац 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 36454700.12 43745640.14 РСД 45 дана од дана пријема фактуре 90 
 

 

  

  

 

 

  

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки 

Број партије : 1 

Назив партије: Јавна набавка електричне енергије за 

јавну расвету 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 190942465.35 229130958.42 РСД 45 дана од дана пријема фактуре 90 
 

 

 

Број партије : 2 

Назив партије: Јавна набавка електричне енергије за 

потребе управе општине Аранђеловац 

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 36454700.12 43745640.14 РСД 45 дана од дана пријема фактуре 90 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Стручна оцена 

Број партије 1 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање ДА НЕ 190.942.465,35 229.130.958,42 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија за јавну набавку је на основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама од понуђача захтевала да достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта које није доставио уз понуду. 

Понуђач ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање је поступио према захтеву и у року, преко Портала,  доставио тражену 

документацију. 

Уписан је у регистар понуђача, тако да на основу члана 128. став 6. ЗЈН  нема основа за искључење из члана 111. став 1 

тачка 1) и 2) ЗЈН.   

Провером је утврђено да је понуђач испунио све услове за кавалитативни избор. 

 
  

Број партије 2 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац 
 

 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање ДА НЕ 36.454.700,12 43.745.640,14 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија за јавну набавку је на основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама од понуђача захтевала да достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта које није доставио уз понуду. 

Понуђач ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање је поступио према захтеву и у року, преко Портала,  доставио тражену 

документацију. 

Уписан је у регистар понуђача, тако да на основу члана 128. став 6. ЗЈН  нема основа за искључење из члана 111. став 1 

тачка 1) и 2) ЗЈН.   

Провером је утврђено да је понуђач испунио све услове за кавалитативни избор. 
   

 

   



 

 

Број партије 1 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере 

које су поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене електричне енергије, урачунати и сви пратећи трошкови  

регулисани Законом о енергетици и подзаконским актима који уређују ову област, укључујући акцизе, накнаде, порезе и 

друго, износиће највише до износа процењене вредности јавне набавке, тј. до 101.500.000,00 дин. без ПДВ-а односно 

121.800.000,00 дин. са ПДВ-ом. 

Као што је наведено у обрасцу модела уговора исказана јединична цена у понуди не обухвата трошкове приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу за утрошену 

електричну енергију.  
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 1 Цена понуде: 190.942.465,35 РСД 

(Очекивана потрошња активне електричне енергије до 31.03.2024. која је служила  

за избор најповољнијег понуђача на основу критеријума најниже понуђене цене, 

као што је наведено у обрасцу структуре цене.) 

ДА 

 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је испунио све критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и услове у вези са предметом набавке и 

не постоје основи за искључење. Такође, понуђач је једини учествовао у поступку. 

На основу наведеног, стекли су се услови за закључење  уговора.  
 

  

    
 

 



 

 

Број партије 2 

Назив партије Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере 

које су поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене електричне енергије, урачунати и сви пратећи трошкови 

регулисани Законом о енергетици  и подзаконским актима који уређују ову област, укључујући акцизе, накнаде,  порезе и 

друго, износиће највише до износа процењене вредности јавне набавке, тј. до 12.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

15.300.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Као што је наведено у обрасцу модела уговора исказана јединична цена у понуди не обухвата трошкове приступа и  

коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу за утрошену 

електричну енергију. 
 

 

    

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 1 Цена понуде: 36.454.700,12 РСД 

(Очекивана потрошња активне електричне енергије до 31.03.2024. која је служила 

за избор најповољнијег понуђача на основу критеријума најниже понуђене цене, 

као што је наведено у обрасцу структуре цене.) 

ДА 

 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је испунио све критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и услове у вези са предметом набавке и 

не постоје основи за искључење. Такође, понуђач је једини учествовао у поступку. 

На основу наведеног, стекли су се услови за закључење  уговора.  
 

  

    
  

   




